
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 5-5-2017 

AAN Commissie Ruimte, groen en water  

VAN Gedeputeerde Mirjam Maasdam 

ONDERWERP Tussenstand Motie 124, “Aan de slag met invasieve flora soorten” 

 

 

Al eerder hebt u antwoord gehad over de voortgang van deze motie (memo m.b.t de rondvragen Commissie 
RGW 23 januari jl.), in casu het maken van een plan van aanpak voor de bestrijding van invasieve 
plantensoorten, in samen werking met gemeentes waar zich een acuut probleem voordoet met dergelijke 
plantensoorten die de inheemse flora en fauna schade kunnen toebrengen. Momenteel is ter uitvoering van de 
motie een aanpak in voorbereiding die er toe moet leiden dat inzichtelijk wordt hoe  de verspreiding van deze 
invasieve plantensoorten in de gemeentes is en waar  zich risico’s voor de biodiversiteit kunnen voordoen.Dat 
laatste moet de insteek zijn bij de aanpak daar waar het gaat om de provinciale verantwoordelijkheid. Vervolgens 
zullen mogelijkheden voor de uitroeiing of als dat niet mogelijk blijkt voor beheer van de desbetreffende 
plantensoorten bezien worden.  
 
Van onze kant wordt aangegeven welke plantensoorten  welke situaties risico’s kunnen vormen voor de 
biodiversiteit. Daarbij laten we ons leiden, zoals afgesproken in het Beleidskader Wnb, door de lijst van  exotische 
planten en dieren, die op basis van de Europese Verordening invasieve uitheemse soorten zijn aangewezen om 
te worden aangepakt om onder meer de inheemse natuur, het water en de gezondheid te beschermen tegen 
deze woekerende soorten. Momenteel loopt er een implementatietraject tussen het Ministerie van EZ en de 
provincies. Dat traject moet ertoe leiden dat de lidstaat Nederland eind 2017 de EU kan melden  welke 
maatregelen er per aangewezen soort moeten worden genomen en wie voor wat uiteindelijk verantwoordelijk is. 
Pas als dit duidelijk is kan de bestrijding of het beheerverder worden belegd en uitgevoerd. Daarop vooruitlopen, 
kan de onderhandelingen voor de provincies op een nadelige manier beïnvloeden, m.n in verband met de 
financiële consequenties voor de provincies. 
 
Ik streef er naar de inventarisatie bij de gemeenten eind van het jaar gereed te hebben zodat, zodra de 
duidelijkheid er is, direct binnen ieders verantwoordelijkheid kan worden gestart met de bestrijding en/of het 
beheer. Afdoening van deze motie is dan ook niet eerder voorzien dan in het laatste kwartaal van 2017. 

 
 


